ÄNGSJORD
AMA

Ängsjord AMA är tillverkad är tillverkad för att motsvara AMA 20 – Växtjord B.
Innehållet av lera är lågt (<5 vikt %) och anpassat så att man ska kunna anlägga ytor
för växter som önskar torra förhållanden. Jorden är därför mager och sandig med
god genomsläpplighet och även lämplig till anläggning av ängar. Den passar oavsett
om det används frö, plantor eller ängsmatta. Det låga näringsinnehållet gynnar den
specifika ängsfloran, men inte gräs och ogräs som lätt kan ta över under etableringsperioden. För att ängsflora ska lunna etablera sig säkert läggs minst 20 cm på ett
underlag som är fritt från fleråriga ogräs och levande rötter. Mullhalten är relativt
låg för att anläggning av gräsytor ska underlättas. Jorden är lätt att lägga ut och
välta till lämplig nivå. Låg mullhalt gör även att jorden inte sjunker ihop i efterhand.
Växtjord B – Ängsjord har en volymvikt på ca 1.150 kg/m3.

RÅVAROR

RÅD OCH TIPS

• Grundråvaran är mager åkerjord.
• Sand gör jorden bearbetningsbar och ger
jorden en dränerade struktur.
• Organiskt material i form av fibermull, som ger
jorden god porositet vilket gynnar växternas
förmåga att ta upp syre. Fibermull har ett
rikt mikroliv som gynnar växternas upptag av
växtnäringen.

• Växtjord B – Ängsjord är ogödslad. Om jorden
ska användas till gräs rekommenderas
underhållsgödsel. Ängsväxter behöver
ingen ytterligare gödsling.
• För att underlätta för gräsfröet att gro bör
man välta noga både före och efter sådd.
• All sådd kräver noggrann bevattning till
gräset är etablerat.
• Växtjord B– Ängsjord är inte rotogräsfri.

EN FOSSILFRI TILLVERKNING MED HÅLLBARHET I FOKUS
Vårt mål är att tillverka hållbar jord – helt utan användning av ändliga eller klimatnegativa resurser såsom
torv, natursand och konstgödsel. Den här jorden innehåller varken torv eller konstgödsel. I stället för torv
används träfibermull och i stället för konstgödsel använder vi pelleterad hönsgödsel. För att uppfylla AMA
(Allmän- Material- och Arbetsbeskrivning) måste det dock vara natursand i jorden då annat ersättningsmaterial inte får användas i AMA-jordar. Vi erbjuder dock en annan likvärdig växtjord (Renall 100 Ängsjord) där natursanden är utbytt mot stenmjöl och därmed uppfyller våra hållbarhetskrav.
Vid all vår jordtillverkning använder vi endast fossilfria drivmedel och fossilfri elektricitet.
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